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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީއަްށ ަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެިރ 

ދާންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ ރުދަންނަވަން. މިއަދު މިމެންބަރުންނަށް ޝުކު

ތެިރ ސަން މުފީދު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްޙަމެންބަރު އަޙްމަދު އަްސއަދު އަިދ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

އިނާ އާދަމް، މާފަންނު ހުޅަނުގ ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަާރގެ އިްއޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ސައިން، އަދި ޙުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާ، ތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙްދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 ޟް ޔާސައިން، އަދި އަުޅގަނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޙުމަރު ޢުިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  މަނަދޫ ދާއިރާގެ

އެ ވަޑަިއގެންނެވީ މަިތވެރި ހަމަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަދި  11ރަޝީދު. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ަވގުުތ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި 11ސައިން މުޙައްމަދު. މި ޮކމިޓީގައި ިތއްބަވާ ޙުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރަކު. އެއީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަދި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ 2ކޮމިޓީގައި ނެތީ 

ކީ ވެސް ވަރަށް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަ 2ފަރު ދާއޫދު. މި ޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަ

ކޮންމެވެްސ  އެހެން .ިއގަްނނަވާކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި މީެގ ކުރިން ބައިވެިރވެަވޑަ އެކު މިފަރުވާތެރިކަމާ

ޭބފުޅުންނަށް އަދި ވަަޑއިނުގެްނނެވިގެން. އަދި ފަހުގެ ަވގުެތއްަގއި ބަިއވެިރވުމަކީ ވެްސ  2ހެދިގެން އެ  ސަބަބަކާ

ބޭއްވީ މި ކޮމިީޓެގ  އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އާދެ! މިއަދު މި ކޮމިޓީއަށް، މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް މިއަުދ މި

 އެއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެގެން. ގުޅި  ށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލައަކާމެންބަރަކު ހު 3ންނަވާ ިއއްޒަތްެތރި ހިމެނިވަޑަިއގަ

މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއާވފައިވަނީ މި ކޮމިީޓގަިއ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާ ަމއްސަލަެއއް. މި 123

އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ރާގެ އިްއޒަތްތެރިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއި

، ތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު އަދި މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ިއްއޒަތްތެރި 3މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މި

ފުރުޞަުތ  އިނާ އާދަމަށްރި މެންބަރު ރޮޒައަރުވާނަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އައްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 އަރުވަން.

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ގުޅިަފއިާވ  ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ައއްޫޑގެ މައްަސލަ ބޮޑުވެ ކެނޑުމުގެ ސިޓީަގއި ތަކުރާރުކޮްށ ކަރަންޓު އަްއޑޫ

ުމގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ގެންުގޭޅ އިލެކްޓްރޯނިްކ ސާމާނު ކެނޑެމުން ދިއު ތަްއ ފަހަރަކު ަކރަންޓުރަށްތަކުން އެ

ގައި ދިރީނތުން އަހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން، ފެން ލިބުމުގައި ދަތިވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ގަިޑއިެރްއ ރައްޔި

. މީގެ އިތުރުން މި ދުވަްސވަަރީކ އޯލެވެްލ އިމްތިޙާނު ވެސް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަުރ ހޭދަކުރަން މިވަނީ ޖެހިފަ
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ނެތުމުެގ ސަބަބުން ކިަޔވާ ކުދިންނަްށ ކިެޔވުމަށް ވަރަށްބޮޑެތި ދަިތތައް ދިމާވަމުން އެބަދޭ.  ވާތީ ކަރަންޓުކަމުގައި 

ެވވުނަ ނުދިނުމަށް ސް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ބާރުެއޅުމަށާއި މިފަދަ މައްސަލަތަްއ ތަކުރާރުަމއްސަލައަށް ައވަ  ވީމާ، މި

ކުރުމަށް މި ކޮމިޓީގެ ލުޒިރުކޮށް ސުވާަކކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ފެނަކަ ހާފެނަކައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަ

 ބައްދަލުވުމަކަށް ައޅުގަނޑުމެން އެދިފައި މިވަނީ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 . މައްސަލައަށް ތާއީދުކުެރއްވުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ޑު މަްއސަލަެއއް. ވަރަށް ބޮގެ މައްސަލަ ކަރަންޓު  ސިީޓގެ މި ކުރަން. ެއއީ އަްއޑޫއާދެ! އަުޅގަނޑު އެކަމަށް ާތއީދު

އިންީޖނު އަނބުރާ ގެންޮގއްސި.  2މިކޮޅަށް ގެނައުުމގެ ސަބަބުން ދަތިވެގެން މިހާރު އެ  އިންޖީނެއް 2ކުރީަގއި ެވސް 

ައްއޫޑ ، ދަންނަާވކަށް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ  އަޅުގަނޑަކަށްއިންޖީނު ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ފެށިކަމެއް  އެދެން 

ރަން ުހރި މީހެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ަކންބޮޑުވާ މަްއސަލައަކަްށ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކު

ގޮތަކަށް ަޙއްލުވާްނ. އަްއޑޫ އަތޮޅަކީ މާލެ ފިަޔވައި އެންމެ އާބާދީ ޮބުޑ  މިކަން މިވަނީ. މިކަން އެބަެޖހޭ ދާއިމީ

ސިޓީއަށް ރަްއޔިތުްނ ންޓާއި އިެލްކޓްރިނުވަތަ ކަރަ ސަރަޙައްދު ކަމަށް ވެަފއި ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު އެނަރޖީ

އުމަކީ މައްސަލައެްއ. ބަރޯސާކޮށްގެން މި ތިބެނީ. އެހެން ތިބޭއިރުގައި މިކަން ޙަްއލުނުވެ މިހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދި

ން ލަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑު އަުޑއަހަން މިކަން ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާސްގެފެނަކަިއގެ ބޭފުުޅން ގެނެ، އެހެންވީމާ

ލަން އެަބ ނެއް ހިނަގިއދިޔަކަމެއްތޯ ބަލާހުރި ވާހަކަ ވެސް. އެއީ ކިހި ކޮންމެވެސް ބަަޔކު އިންޖީނަށް ދަވާދު ައޅާފައި

 ބޭނުންވޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ިއއްޒަތްތެރި މެންމީދޫ ދާއިރާގެ  މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަްއޑޫ ،މި މައްސަލަ ކުރިއަށް  !އާދެ

ދަމް. އަދި މިއަށް ތާއީދުކުރެްއވީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އެހެންވީމާ، އާރޮޒައިނާ 

 !ނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްވާ. އާދެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފެނިވަޑަިއގަންމި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމައްސަލަ 

. އެހެންވީމާ، އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިބީ މިވަގުތު. ެއއީ މުޤަްއރިރާ އެކުގަ  9ގުތު ތިބީ މިވަ  !ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ

ޒަތްތެރި މެންބަރަކުވަނީ މި މައްސަލަ ކުރިއަްށ އިއް  6 ތެރެިއން ންބަރުން. އޭގެިއްއޒަތްތެރި މެ 8ވޯޓުލެޭވގޮތަށް ތިބީ 

ގެންދިއުމަށް ވޯޓު ދެްއވާފަ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ކުރިައށް ގެންދަން ފާސްވެއްޖެ. ދެން އޮތީ މި މައްސަލައިގައި 
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، ންވީމާ އެހެ .ފުޅުވެގެންބައްދަލުކުރުމަށް ބޭނުން މިއޮތީ މި ބޭފުޅުންނާ އިކަށް ނުދިޔަކަމުަގއި ީވނަމަވެސް މީގަސަޙުބަ

 އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ރޮޒައިނާއަށް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ިވޔަްސ  އިމިައދުގެ ވަގުެތްއގަ ިވއްޔާ އިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލާނަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަމަ މިއަދުގެ ވަގުެތްއގަ

 ސްދިުނމަށް. އެއީ އެތައް ބަިއވަރު ކިަޔވާ ކުދިންނެއް ވެސް މި ދުވަސްވަރު ހަމަ ކަރަންޓުގޮކުރިއަށް ގެން މިކަން

އެީއ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ގިނަ ދުަވސްތަކެއް ކޮށްފިްއޔާ  . އެހެންވީމާ،ތިބެންޖެހުނީމަ ވަރަށް ދަތިވޭ އިނެތިފަ

ވެސް ައވަހަކަްށ  އަުޅގަނޑުެމން ވީހާ، ގެއްިލގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ އްކެވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަހަމަ ރައްޔިތުންނަށް 

 ެދއްވާ. އިގޮަތކަށް ރިާޔޟް ހަމަޖައްސަވަ މިކަން ކުރެވޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޝަރީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއަޅުގަނޑު 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

އާދެ! މިކަހަލަ ރައްޔިތުންނާ ުގޅޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކަގއި ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހުންނަ ސިޔާސީ ފިކުރުެގ 

ދު ެވްސ ސްއައަ  .ދެއްވާރޮޒައިނާ ވެސް މަޑުޮކށްލަ ،ނުޮގސްކުރިއަށް ނުގެންގޮްސ މި ވޯޓަކަށް ވެސް  ތަފާތު

ްސ ދެ ފަރާތުން ވެއަޅުގަނޑު، މަުޑކޮށްލާ!  ؛ންއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަ، ވީމާދެއްާވ. އެހެންކޮށްލަމަޑު

ވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާުރ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް އެހެންަބއްަލވާ އެހެން މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދީގެން. މަޑުކޮށްލަދެއްވަ

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަިއގެންވެސް އަވަަހކަށް ފެނަކަ، ރިޔާސަތުން ފެނަކައިެގ ބޭ ވީހާ

ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ން ދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުވަަޑއިގެންެނވުނު އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްަގއި ވަަޑިއގެ 

 ވީހާ  ށްކަންކަމުަގިއ މީގެ ސަމާލުކަމަ ެސވީމަ ރަނަގޅުވާނެ ރިޔާސަތުން. އާދެ! ިރޔާސަތުން މިކަހަލަހަމަޖެއްއެގޮތަށް 

 ރިޔާސަތަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަމުން ގެންަދވާކަން ފާހަގަޮކށްވެސް ައވަހަކަށް މިކަން ކޮށްެދއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން. 

ނޑު ހަމަ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދޭނަން. އެ ފުރުޞަތުގެ އަޅުގަ

ވާހަކަދެްއކެވީަމ ރަނގަުޅވާނެ. އެހެންވީާމ، މި ކޮމިޓީއަށް އަންނަ މަްއަސލަތަކުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތެރޭގައި 
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 ނަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިަވގުތު މި ަގއި މިހާތައް ވެސް ވަރަށް ެއުކެވރި ޖައްވެ އެންމެން

ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑު ޫހނުގަނޑެްއގެ ތެރޭަގއި ައއިްސ މި ކޮމިޓީ މި ބޭއްވުނީ.  ވީ

އް ނޫން މިއީ. އަދި މު ގޮތެްއގައި މި ކޮމިޓީަގއި ހިނގާ ކަމެއްޢާ އީ މިއަދު މިހެން ވިޔަސް ވެސް މިއެހެންވީމާ، މި

އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް މީދުކުރަނީ އެގޮތަްށ އެކަން ނުވާނެ ކަމަށް. ިމހާރު މިއްރިއަށް އޮތްތާ ވެސް އަުޅަގނޑު އުކު

މިކަމާ ގުޅުން ުހރި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަްއވަން. އެއަށް ާތއީދު، އެގޮތަށް ހުށަހަުޅއްވަީނ  ހުށަހެޅިފައި

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް. އަދި އެއަށް ާތއީދުކުަރއްވަނީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ްއޔާމު އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ނުކުރަްއވާ ކަމަށް ެވއްޖެތިރާޟުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ބޭފުޅަކު އިޢު

ފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަްތ ނަށް އާދެވެން ހުރީ ކޮން ގަިޑއެްއގައިތޯ ބަލާފަިއ އެ ބޭބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑު ކުރާނަން. އެހެންީވމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އާދެވޭެނ ގަިޑއަީކ ކޮބައިޯތ ބަލާފައި ެއގޮތަށް ައޅުގަނޑު ކޮމިީޓގެ 

ދުގެ ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވާނަން. ަވޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން މިއަ

ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން މަިތވެރި ދާިއރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

 .މުޙައްމަދަށް

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑަށް ިވދާޅުވި ހެޔޮ ބަސްތަކަށް އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ މަޢާފްކުރައްވާތި. މަނިކުފާނު ކުރީދުވަހު 

ޢާއްުމ އުސޫލަކީ ައޅުގަނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގިއވެއްޖެްއޔާ ކޮމިޓީތަުކގެ އެޖެންާޑ  .ޝުކުރުދަންނަވަން

ވަރަކަށް މިނިޓު ނަމަވެސް  5ނިންމުމަށްފަހުގައި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ފުރުޞަތެއް އޮވޭ އިނގޭތޯ ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި 

އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ވަގުުތކޮޅެއް ދެްއވެން އޮތް ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަނޑު ބޭނުން  .މެވެސް ވަރަކަށްނުވަތަ ކޮން

 ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެްއ. މިހެން  3ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން  123މިއަދު މި ބޭއްވީ ގަާވއިދުގެ  އަޅުގަނޑު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަންނަ އެްއޗެއް ހަމަ ސީދާ އެގޮތަށް މި. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ސީދާ މި ކޮމިޓީގައި 

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ފުރުޞަތު އަުރވަިއގެން މިހާތަނަށް ގެްނގޮއްަސ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ތި ދެްއކެިވ ވާހަކަފުަޅްށ 

ޔޮފުޅު ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުެޅއް ތި ވިދާުޅވީ. ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރަން އަދި ވަރަށް ހެ

ތިކަން ކުރިއަށް ގެންޮގސްދޭނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަކި ކަމެއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށްވަްނޏާ ކޮމިޓީން ބޭރުގައި ވެްސ 
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ހޭ ކަެމއް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑާ އެ ވާހަކަދައްަކއިިފ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެ

 ކޮށްދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

__________________________ 

 

 

 

 

  




